Nr
1/16
B

Utgivningsdatum cirka

15/3, 15/6, 15/9, 15/12

idrag och annonsmanus mottages intill fjorton dagar före utgivningsdatum. Lämna till
fagottinfo@fagotten.org (eller i fritidslokalens brevlåda 20 A).

Årsmöte 2016
Föreningen håller årsmöte onsdagen den 25 maj kl. 19.00 i församlingshemmet,
Maria Magdalena kyrka. Informationsmaterial och kallelse kommer att skickas ut
senare. Reservera redan nu den 25 maj för stämman.

Senaste dagen för

motioner är den 31 mars.
Medlemsmöte
Brf Fagotten håller medlemsmöte i samlingslokalen på Flöjtvägen 20, den 3 maj
2016 kl 18.00. Utöver nedanstående fasta punkter kommer styrelsen också
försöka besvara de övriga frågor medlemmarna har.
• Belysningsprojektet, Förslag till utegym, Inbjudan att delta i framtidsgrupp
Gårdsombud
För närvarande finns inget gårdsombud för Fagottgränd 9-15. Att vara
gårdsombud innebär att kalla alla boende på gården till möte en eller två gånger
om året. Då kan man besluta om vad man vill att gårdspengarna ska användas till.
T ex nya utemöbler, grill eller tulpanlökar. Gårdspengarna är 5000/år. Så länge
inget gårdsombud finns kommer styrelsen att handha denna summa. Är Du
intresserad kontakta monica.ljung@fagotten.org
Nya tider Vaktmästare
Följande ändring av expeditionstider för fastighetsskötare och förvaltare gäller
tillsvidare: Måndagens exp. tid för fastighetsskötare flyttas till morgon mellan
07:00 och 07:30. Onsdagstid och fredagstid kvarstår som idag 13:00 – 13:30.
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Förråd utan ägare
Vi kan inte hitta några debiterade ägare till nedanstående förråd. Trots detta
innehåller de en hel del saker och är låsta med hänglås.
• Följande förråd berörs: [6:04 -20:29], [20:36], [6:46 - 20:58]
Vi har sedan November 2015, haft lappar uppsatta på dessa förråd, för att komma
i kontakt med de personer som har föremål här eller som har uppfattningen att de
är hyresgäster av förråden. Detta har inte lyckats. I slutet av April har det gått sex
månader och styrelsen har då rätt att öppna och tömma dessa förråd, vilket
kommer att ske. Vet ni att ni använder eller känner någon som använder dessa
förråd,

kontakta

anders.nordberg@skane.hsb.se

eller

ludwika.cejovic@skane.hsb.se .
Uthyrning Fritidslokal
Då vi inte vill ha någon kontanthantering i föreningen, tar vi inte längre ut någon
depositionsavgift när vi hyr ut vår föreningslokal . Hyran av föreningslokalen
kommer att debeteras på nästa utsändning av månadsavgiftsavierna.
Utemiljö – ny leverantör
Skanska har beslutat lägga ner sin avdelning, som arbetar med att erbjuda skötsel
av trädgårdar och utemiljöer. Företaget ”Dinutemiljö”, kommer från och med
februari att ta sig an våra stora grönområden. Martin Ågren och Måns Jönsson,
som äger företaget, har en gedigen utbildning från Alnarp bakom sig och kommer
själva att vara mycket aktiva i arbetet på området. Vi hälsar dom välkomna och
ser fram emot ett mycket givande och positivt samarbete. Glöm inte se till att de
rabatter ni vill sköta själva, är tydligt markerade med vita pilar på stenar
Försäljningsstatistik & Annonstorg
Gå in på www.fagotten.org för senaste försäljningsstatistik och Annonstorget
Årets kolonilottsfördelning
I år har vi 8 kolonilotter att fördela. Se bifogad ansökan för mer information.

Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig vår.
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H SB Brf
Fagotten
K olonilottsfördelning 2016
I år har vi 8 kolonilotter att fördela. Avgiften för kolonilotten är 200:-/år
Fyll i underlaget och lämna det i brevlådan vid fritidslokalen, västra gaveln på
flöjtvägen 20 A, senast den 1/4 - 2016. Alternativt kan ni skicka in det till HSB
Skåne, Box 1712, 221 01 Lund. Referens Ludwika Cejovic.
................................................................................................................................
Förnamn samt Efternamn

.................................................................
Adress
Lägenhetsnummer

.........................................

Jag önskar hyra ........... lotter 2016
Jag innehar redan en lott men önskar hyra ........... lotter utöver
Övriga önskemål:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
Datum:

....................................................
Underskrift
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Aktuella namn, tider och platser
Förvaltare (Vicevärd)
Expedition normalt onsdag i jämna veckor kl 07.30–08.30. Expeditionslokalen finns i källaren vid västra gaveln
till Flöjtvägen 20 A. Förvaltaren Anders Nordberg nås på tel. 046-2108515, 0730-788515
vardagar 08.00-16.00 och e-post anders.nordberg@skane.hsb.se Annars hänvisas till:
Vaktmästare
Måndagar 07.00-07.30, Onsdagar och Fredagar mellan klockan 13.00–13.30 i källaren vid västra gaveln till
Flöjtvägen 6 A. Felanmälan kan ske till tel. 046-210 85 00 eller via www.hsb.se/skane/felanmalan/
Vid jourärende som ej kan vänta till ordinarie tid ring 046-210 85 00.
Brevlåda för meddelanden och anmälningar om mindre reparationer till vaktmästaren finns uppsatt innanför
dörren till vaktmästarlokalen. Vaktmästaren heter Jonas Ernhagen.
Styrelsen
Om det är något du funderar över och tror att någon styrelseledamot kan hjälpa; tveka då inte att ta kontakt!
Hela styrelsen kan nås på e-post: styrelsen@fagotten.org.
14 67 42
Rolf Persson, ordförande rolf.persson@fagotten.org
Flöjtvägen 22 B
Jakob Frey-Skött v.ordf.
jakob.frey.skott@gmail.com Fagottgränden 5 B
073-15 005 36
Lena Erreth, sekr.
lena.erreth@fagotten.org
Fagottgränden 11A
14 45 81
Jimmy Pilo v. Sekr
Jimmy.jnp@gmail.com
Flöjtvägen 22 B
0705-15 89 46
Albert Buzassy
albert,buzassy@ymail.com
Flöjtvägen 2A
072-21 375 76
Sven Jönsson
sven.jonsson@fagotten.org
Fagottgränden 5 B
14 15 30
Ingvar Nilsson
ingvar.nilsson@fagotten.org Flöjtvägen 18 A
0704-247 097
Monica Ljung
monica.ljung@fagotten.org
Flöjtvägen 24 A
14 84 38
Malin Josefsson
malin.josefsson@fagotten.org Flöjtvägen 6 A
0702-44 09 03
Birgitta Edling
Flöjtvägen 4 A
12 70 64
birgitta.edling@fagotten.org
Ludwika Cejovic
210 84 25
ludwika.cejovic@skane.hsb.se tillsatt av HSB
Föreningsrevisorer
Gunilla Jönsson
Edita Juchneviciute supl.

gunilla.e.j@gmail.com
Flöjtvägen 6 B
211 00 15
Flöjtvägen 10 B
0723-37 38 44
editajuc@yahoo.se
Datagruppen
Driftgruppens expedition är första helgfria måndagen i varje månad kl. 19:00 - 20:00 i källaren på
Flöjtvägen 20.
Föreningens Valberedning
Daniel Anderberg
Flöjtvägen 18 B
30 33 53
David
Edgerton
Fagottgränden 3 C
12 70 86
sammankall.
Betalning av månadsavgift
Använd i första hand den avi som föreningen utsänt. Betalning sker i förskott och ska vara föreningen tillhanda
senast sista bankdag i månad före den månad betalningen avser. Betalning via autogiro är också möjligt.
Information om detta erhålls av HSB tel. 046-210 84 00. Saknas avi kan betalning ändå ske: Gör manuell eller
internetbetalning till Brf Fagotten, bankgiro 130–8220 och ange OCR-numret.
Gårdsombuden
Gård
Ombud
Fagottgränden
Gård
Ombud
Flöjtvägen
1–7
9–15

Mia Bengtsson
Vakant

5A
Vakant

2–8
10–16

Sven Jönsson
Maria Wallander

6B
12 B

17–23

Anna-Lena Janbäck

21 B

18–24

Agneta Moe

22 C
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